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KRÖNIKA �
Av Ulf Båmstedt, professor i marin
biologi vid Umeå universitet och
nytillträdd föreståndare för Umeå
Marina Forskningscentrum.

Om du skulle lista upp våra framtida viktigaste förnybara resurser kanske inte havet kommer
högt på listan. Vi förknippar ju gärna havet med utfiskning, tömning av våra oljereserver,
utsläpp och deponering av allehanda miljöförstörande ämnen. Men havet har en otrolig

potential till att kunna lösa många av de stora globala problem som har att göra med en exponentiellt
växande världsbefolkning.
Ännu idag lever vi på jägarstadiet vad det gäller att utnyttja de biologiska resurserna i havet.
Utveckling av modern teknologi inom fiskerinäringen har visserligen effektiviserat fisket enormt,
men det har egentligen bara lett till en mycket allvarlig situation, där de flesta kommersiella
fiskebestånden nu är på gränsen till kollaps. Minskande fiskebestånd har kompenserats av
effektivare fiske och därmed ett större uttag än bestånden egentligen tål.

Akvakultur då? Det måste väl vara framtiden då fisken tar slut i havet? Nej, dessvärre utgör den
idag en ytterligare belastning på fiskebestånden. Fodret till laxen, som är den dominerande arten
i västvärlden, är baserat på fisk. För varje kilo lax som produceras går det åt ungefär tre kilo andra
fiskprodukter. Denna princip skulle vi aldrig acceptera i lantbruket, och i längden är den också
ohållbar i havet. Priset på foder till fisken bestäms av tillgång och efterfrågan, och någonstans
kommer man till en brytpunkt där det inte längre lönar sig att odla fisken.

Men det finns andra vägar att gå. En är att utnyttja bioteknologiska metoder för att skapa nya
egenskaper och funktioner hos organismer, så man kan hoppa över ett steg i näringskedjan. Det
skulle exempelvis kunna innebära att man framställer vete som bas för foder som innehåller de
fettsyror och aminosyror som är nödvändiga för att en marin rovfisk skall utvecklas och växa riktigt.
Men skulle vi acceptera att man använde sådana högst genmanipulerade arter i matproduktionen?
Knappast idag, men kanske i en framtid med hotande världssvält.

Det finns emellertid mer uppenbara och närliggande metoder att ta till och som dessutom har
varit i bruk under århundraden. Teknologi för att odla exempelvis blåmusslor är väl utprövad, och
Sverige har också varit pionjär i Nordeuropa på detta område. Musslorna kan användas både direkt
som människoföda och som bas för foder till odlad fisk, med hela produktionen baserad på den
naturliga tillförseln av växtplankton. Dessvärre har problem med giftiga planktonalger gjort att
utvecklingen avstannat. Det fantastiska med havet är att vi har ett enormt stort urval av ätliga
organismer som har potential att kunna odlas. Genom att följa enkla ekologiska principer kan man
också göra denna form av matproduktion bärkraftig.

Odlingen på vår landjord har nått en övre gräns i arealutnyttjande genom begränsningar i vatten-
tillgång och substrat. I havet är det näringstillgången som är begränsande. Världens rikaste fiske
finns i de områden där man har uppvällning av näringsrikt djupvatten. Det visar att goda
växtförhållanden för mikroalgerna ger återverkningar upp genom näringsväven till fisken. En
spännande framtidsvy är därför att ”gödsla” havet, så som man gjort sedan urminnes tider på land.
Positiva resultat har redan visats i mindre skala i några näringsfattiga områden i Stilla Havet och
Sydishavet. En framtid med tankbåtar som korsar oceanerna för att gödsla stora områden och rika
fiskerier som resultat är egentligen inte en otänkbarhet, men innan man ger sig in på sådana
storskaliga ekologiska manipuleringar behövs omfattande forskning.

Vi står inför en spännande framtid, där inte bara teknologisk utveckling, utan kanske ännu mer
biologisk och ekologisk kunskap är en grundförutsättning för att vi skall kunna lyckas. Vi behöver
därför unga, entusiastiska studenter som kan slussas in i den marina forskningsmiljön och bidra till
kunskapsutvecklingen. Marinbiologerna har ett framtidsyrke med viktiga och spännande uppgifter
att ta sig an.
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